PLAN PRACY ZARZĄDU NA 2015
Plan obejmuje okres od stycznia do czerwca 2015
NABORY WNIOSKÓW.

I.

Obecnie nie są już ogłoszone żadne konkursy.

II.
1.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE i INFORMACYJNE
Planujemy zorganizować 10 spotkań informacyjnych po jednym w każdej gminie. Spotkanie mają na
celu zapoznanie mieszkańców z inwestycjami realizowanymi w ich gminach w ramach lokalnej grupy
rybackiej. Jak również przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie oczekiwań lokalnych
społeczności co do kierunku rozwoju gminy i zbadanie potrzeb mieszkańców. Wyniki tych spotkań
będą wykorzystane przy budowaniu nowej wielofunduszowej strategii na lata 2015 -2020. Daty i
miejsce spotkań zostaną ustalone z poszczególnymi gminami. W spotkaniu powinni wziąć udział m.in.
przedstawiciele władz gminy, przedsiębiorcy, sołtysi, przedstawiciele różnych organizacji społecznych.

2.

Zamieszczanie artykułów w lokalnej prasie o działalności Stowarzyszenia

3.

Planujemy nagranie filmu o grupie rybackiej wraz nagranie 200 szt. płyt oraz 10 emisji tego filmu w
TVP Bydgoszcz

4.

Przegląd Teatrów dziecięcych i młodzieżowych z Brzeskim Centrum Kultury: Brześć Kujawski
24.04.2015

5.

Turniej tenisa stołowego: Choceń 22.03.2015

6.

Wyjazd lokalnych liderów do LGD „Wielicka Wieś” dla 25 osób –13-15.05.2015

7.

Festiwal orkiestr dętych w Chodczu 31.05.2015

8.

Wzorem lat ubiegłych zorganizujemy warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach funduszu rybackiego malowanie na szkle z konkursem w trzech kategoriach wiekowych i w ramach funduszu rolnego –
malowanie pastelami, również zakończone konkursem. Miejsce i czas ustalone po konsultacji z
Gminami.

9.

Przeprowadzone zostaną warsztaty z rękodzieła –w gminach; Chodecz, Choceń, Brześć Kujawski,
Lubanie Fabianki

10.

Rajd rowerowy 25.05.2015.

11.

Maj 2015spotkanie Zarządu - strategia wilelofunduszowa na lata 2014 -2020 – finansowanie LGD

12.

Konferencja podsumowująca działalność LGD w ramach programu PROW - Choceń 06.06 2015

13.

Budowę 10 miejsc ogniskowych po jednym w każdej gminie w ramach projektu współpracy

14.

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego strategii LSR OR

15.
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podsumowującego dla 100 osób - członków LGR oraz osób związanych ze Stowarzyszeniem. Dąbie
Kujawskie -29.05.2015
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